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الحريري مرتاح للتنسيق بين دمشق وأنقرة.. ورئيس الوزراء التركي وعد ببحث األمور مع األسد

معلومات عن مبادرة سورية ـ تركية  - قطرية ـ فرنسية لحل األزمة
وأردوغان: لن نسكت إذا هاجمت إسرائيل لبنان أو غزة من جديد

ماريو عون لـ »األنباء«: التأزم السياسي قد يؤدي
إلى انسحاب بعض الوزراء إلسقاط الحكومة

بيروت ـ أحمد منصور
لفت القيادي الناشط في التيار الوطني 
احلر الوزير السابق ماريو عون الى ان التأزم 
الساحة  الذي تشهده  السياس����ي املتصاعد 
اللبنانية قد يؤدي الى انسحاب بعض الوزراء 
من احلكومة إلسقاطها، محذرا من أنه عندما 
نصل الى وضع سياسي جديد وقد نصل الى 

أزمة نظام في لبنان.
وق����ال عون في تصريح ل� »األنباء«: »ان 
البالد لم تعد حتتمل التشنجات املتصاعدة 
التي نعيش����ها، خصوصا جلهة الشلل على 
الصعيد احلكومي وعلى صعيد رعاية مصالح 
الناس، فنحن إزاء هذه األوضاع لدينا حذر 
كبير، فعندما يكثر الوس����طاء، هذا األمر ال 

يبش����ر باخلير بأننا أمام حلول قريبة املنال، على أساس انه ال 
يبدو ان هناك تعّثرا للمبادرة السعودية � السورية، وإال ملا كان 
هناك من حاجة لتوسيع »البيكار« ودخول املبادرة القطرية على 
خط املعاجلات بالتنس����يق مع الفرنسيني، وهذا ما يدعونا الى 
اخلوف وع����دم التفاؤل من التوصل الى حلول قريبة ملوضوع 

اخلالف، شهود الزور«.
وأضاف عون »ان أسبابا عديدة تقف وراء تأزم الوضع، ويبدو 
ان هناك نوعا من التشنج واإلرادة في إطالة الوقت وتضييعه 
لدى فري����ق 14 آذار باجتاه مترير الوق����ت ريثما يصدر القرار 
االتهامي عن احملكvمة الدولية، إذ ان هذه القوى تعتبر ان هذا 
القرار سيغير كل املعادالت، وعليه فإن موضوع شهود الزور لم 
يعد في األولوية، وبالتالي قد يفسح املجال أمام وضعية جديدة 
ومتجددة للمسألة اللبنانية، وهنا تكمن اخلطورة الكبيرة، ألنه 
قد ينتج عنها نوع من التوترات والتشنجات األمنية وقد تصل 

الى حد املس باالستقرار الداخلي اللبناني، 
خصوصا اننا نرى التوترات في بعض املناطق 
في الشمال والبقاع والتي قد نرى مثلها ولكن 

أكبر مما نراه حاليا«.
وأمل عون أال تكون هناك حاجة الى »طائف« 
آخر او اتفاق دوحة ثان، مشددا على احلاجة 
الى وفاق لبناني � لبناني، مؤكدا ضرورة ان 
يفهم اللبنانيون مصاحلهم ومصالح بالدهم 
التي ه����م أعلم بها، داعي����ا إياهم الى وضع 
األنانيات خارج نطاق منطق الربح واخلسارة، 
مشيرا الى وجود ضغط أميركي ميارس على 
بعض األطراف اللبنانية من خالل التحركات 
األميركي����ة التي جتري، ومنها »الفلتمانية« 
و»اجلون كيري����ة« وغيرها من التي تصدر 
على مستوى الرئاسة األميركية ووزارة اخلارجية باجتاه عدم 
الوصول الى تفاهم س����عودي � سوري الذي من خالله نضمن 
عملية االستقرار اللبناني والوصول الى حل مللف شهود الزور 

واملسائل العالقة.
وس����أل عون »لم نعد نفهم ملاذا إخواننا في فريق 14 آذار ال 
يس����تطيعون ان يخطوا خطوة خارج إطار اإلرادة األميركية � 
األوروبية مبا يخص ملف ش����هود الزور؟ لنتمكن من النقاش 
والتحاور واحلديث مع بعضنا البعض بهدوء ونصل الى تبيان 
احلقيقة عبر معرفة من فبرك هؤالء الش����هود، وثانيا إمكانية 
الوصول الى تأخير وتريث في إصدار القرار االتهامي عن احملكمة 
الدولية وبناء على طل����ب من الدولة اللبنانية، على اعتبار ان 
هن����اك خطوات جديدة يجب انتظ����ار نتائجها من قبل القضاء 
اللبنان����ي، وبالتالي التمهل والتريث في إصدار القرار االتهامي 

ملعرفة ما سيصدر عن املجلس العدلي اللبناني.

القيادي في التيار الحر يعتبر أن كثرة الوسطاء ال تبشر بحلول قريبة

 األسد إلى الدوحة للمتابعة: بعد زيارة الرئيس ميشال سليمان الى 
قطر التي كانت مقررة س���ابقا وال عالقة لها بتطورات الوضع 
ف���ي لبنان، وزيارة الرئيس املصري حس���ني مبارك الذي كان 
امللف اللبناني في صلب محادثاته مع أمير قطر الش���يخ حمد 
بن خليفة آل ثاني،  تأتي زيارة الرئيس الس���وري بشار األسد 
الى الدوحة خالل أيام قليلة في اطار متابعة االتصاالت العربية 
اجلارية بشأن لبنان، وحتديدا ما يتصل بأزمة احملكمة الدولية 

وتداعيات القرار الظني املرتقب صدوره قريبا.
 سورية لن تتدخل حتى يطلب منها علنا: كانت دمشق، حتى األيام القليلة 
التي سبقت اإلعالن عن مرض امللك عبداهلل، تنتظر جوابا من الرياض 
عن صيغة نهائية لتس��وية يرعيانها في لبنان منذ 25 يوليو، بدأت 
باتصاالت غير مباش��رة بني الرئيس األس��د واألمير عبدالعزيز، ثم 
نوقش��ت مجددا في قمتي دمشق والرياض بني عبداهلل واألسد، ثم 
اتبعت بأكثر من زيارة غير معلنة لنجل امللك ومستش��اره لدمشق، 
واجتماعه بالرئيس الس��وري الذي كان قد سمع، حتى ذلك الوقت، 
أكثر من طلب يحضه على االضطالع بدور مساعد في لبنان إلخراج 

أفرقائه من أزمتهم الداخلية.

كان رئيس جلنة الش��ؤون اخلارجية في مجلس الشيوخ األميركي 
الس��يناتور جون كيري أبرز من فاحت األسد، لدى زيارته دمشق في 
8 نوفمبر، في هذا الطلب. رد الرئيس الس��وري بأنه لن يتدخل في 
الش��أن اللبناني حتى وإن تردى الوضعان السياسي واألمني، ما لم 
يطلب منه ذلك علنا األطراف املعنيون وفق قواعد تضعها س��ورية 
ش��رطا لتدخلها، هي االستقرار وحماية املقاومة ووفاق داخلي على 

إدارة شؤون البالد.
 اهتمـام أوروبي: مصادر ديبلوماسية توقفت باهتمام عند نقاط 
عدة وردت في بيان االحتاد األوروبي تكشف جانبا خافيا أو بعيدا 
ع���ن األنظار في رؤيته ملا يجري في لبنان وارتباط ما يحصل 
فيه بتطورات إقليمية أو باألحرى مس���ؤولية دول إقليمية في 
الوض���ع اللبناني راهنا. إذ أورد بيان االحتاد الذي خصص في 
جزء كبير منه ملناقشة الوضع اللبناني »امتعاضا رسميا أوروبيا 
من محاوالت النيل من احملكمة والتشكيك بها ومطالبة واضحة 
جليران لبنان بالكف عن التدخل في شؤون العدالة الدولية«. كما 
أورد ان مجلس الشؤون اخلارجية لالحتاد األوروبي الذي جمع 
وزراء اخلارجية ل� 27 دولة أوروبية واملمثلة العليا للش���ؤون 

اخلارجية األوروبية »طلب من جميع األطراف والالعبني، سواء 
في داخل لبنان أو في املنطقة،  االضطالع بدور بناء يساهم في 
اس���تقرار البلد وعدم التدخل في أعمال احملكمة الدولية وعدم 

إصدار األحكام مسبقا على نتائجها«.
ه���ذه املواقف تراها املصادر تذه���ب على نحو ال تظهر الوضع 
اللبناني متروكا للضغوط في اجتاهات معينة يذكيها الكالم على 
تسويات أو اتفاقات أو سيناريوهات تترجم هذه الضغوط فتوازن 
املتابعة اإلقليمية للوضع في لبنان مع املتابعة الدولية التي لن 
تسمح بسقوط احملكمة وتتمسك باحلكومة واالستقرار في البلد. 

وهي رسالة قوية يفترض ان تأخذها سورية في االعتبار.
 زيارة إيرانية ملؤسسـة العرفـان: بعدما احتج رئيس مؤسسة العرفان 
الدرزية الش��يخ علي زين الدين للسفير االيراني على استبعاده من 
استقبال الرئيس االيراني احمدي جناد، قام وفد من السفارة بزيارته 
في مبنى مؤسس��ة العرفان في السمقانية، علما ان العالقة ما زالت 
مقطوع��ة بني وليد جنبالط وزين الدي��ن وال اتصاالت بني الرجلني 
مطلقا، حتى ان بعض األصدقاء املشتركني الذين عملوا على ترتيب 
األمور فش��لوا في ذلك بعد رفض جنبالط ألي طرح للمصاحلة مع 

زين الدين ورفض االجتماع به.
وكانت الفتة زيارة - املعايدة التي قام بها الشيخ زين الدين الى شيخ 
العق��ل ناصر الدين الغريب، علم��ا ان زين الدين عضو في املجلس 

املذهبي الدرزي الذي يترأسه شيخ العقل الشرعي نعيم حسن.
 حملة ضاغطة إلطالق العميد كرم:  يقوم التيار الوطني احلر بحملة 

مركزة وضاغطة في اجتاه االفراج عن العميد فايز كرم.
وبعد املعلومات التي كشفها وكيل كرم احملامي رشاد سالمة عن 
تعذيب جسدي ومعنوي تعرض له النتزاع افادات منه تراجع 
عنها أمام قاضي التحقيق، كانت زيارة العماد ميشال عون الى 
زغرتا ملخاطبة أنصار ك���رم وعائلته في أوضح دفاع عنه منذ 
توقيفه، واتبع عون ذلك بحملة على فرع املعلومات ورئيس���ه 
العقيد وسام احلسن مستفيدا من ورود اسم احلسن في تقرير 
احملط���ة الكندية عن جرمية اغتي���ال الرئيس رفيق احلريري. 
وكان نواب التكتل ق���د دفعوا بقوة في اجتاه اثارة قضية كرم 
خصوصا النائب ابراهيم كنعان على طريقة »الدفاع الهجومي«، 
والنائب نبيل نقوال الذي وجه سؤاال الى احلكومة أحاله وزير 

العدل الى مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا.
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ماريو عون

)محمود الطويل(متظاهرون أرمن ميزقون صور الرئيس أردوغان في ساحة الشهداء

إصابة بقرادونيان خالل اشتباكات  لنزع صورة أردوغان

بي���روت: تعرضت قوى االم���ن ملجموعة من
الشباب االرمن كانت متزق صورا للرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان قرب متثال شهداء املرحلة 

العثمانية في ساحة الشهداء في بيروت.
وعلى اث���ر تدخل النائب االرمني في البرملان 
اللبناني اغوب بقرادونيان بوجه القوة االمنية، 

حص���ل تدافع باالي���دي، اصيب خالل���ه النائب 
بقرادونيان بكدمات. م���ن جانبه، اوضح عضو 
تكتل »التغيير واالصالح« النائب اغوب بقرادونيان 
في حديث صحافي حقيقة ما حصل بني احملتجني 
االرمن عل���ى زيارة رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب اردوغ���ان الى لبنان وقوى االمن الداخلي، 

كاشفا انه هو من طلب من الشباب ازالة صورة 
اردوغان من ساحة الشهداء »حفاظا على كرامة 
الش���هداء واحتراما الرواحهم والقوى االمنية لم 
تتفهم االعتراض«. وشدد بقرادونيان على ان وضع 
صورة رئيس وزراء تركيا امام متثال الش���هداء 

اهانة للشعب اللبناني وللشهداء.

قيمة ومعنى، فالفلوس تكس����ب 
قيمتها مع احلق«، وس����أل: »هل 
سمعتم تهديدا الي دولة في قمة 
الناتو؟ هل رأيتم بلدا مهددا؟ ولن 
تروا، خصوصا اذا كان لتركيا حق 

الڤيتو هناك واستخدمته واذا كانت 
في اي اجتماع فال يستطيع احد 
ان يطل����ب منا م����ا ال نقبل به«، 
وسنس����تمر نهتم مبصالح دول 
اجلوار وسنستمر نتحدث عن غزة 
وكابول وبغداد وبيروت والقدس. 
والحظت اوساط رسمية ل� »األنباء« 
جتنب اردوغ����ان حديث احملكمة 
الدولية او القرار االتهامي الذي هو 
هاجس اجلميع، مصرا على ترك 
هذا االم����ر للمدعي العام الدولي، 
داعيا وسائل االعالم الى الكف عن 
تداول التسريبات، الن العدالة ال 
ميكن ان تبنى على فرضيات او 

تكهنات.

غول في لبنان الشهر المقبل

بيد ان م����ا رف����ض اردوغان 
استباق االمور بشأنه، قد يكون 
في صلب برنامج زيارة الرئيس 
التركي عبداهلل غول، حيث كشف 
النقاب عن زيارة مرتقبة له الى 
لبنان الشهر املقبل، في توقيت قد 

يتالقى مع صدور القرار االتهامي، 
بحيث يتسنى له االسهام في احتواء 
تداعيات����ه املرتقبة. وقد حتدثت 
وسائل اعالم عن مبادرة رباعية 
حلل االزم����ة اللبنانية، قطرية � 
فرنس����ية � تركية وسورية، قبل 
صدور قرار االتهام باغتيال الرئيس 
رفيق احلريري والشهداء اآلخرين، 
لكن تصريحات اردوغان ال حتسم 

هذا املجال.
وعودا على املؤمتر الصحافي 
املشترك للحريري واردوغان قال 
الرئي����س احلريري انه مت توقيع 
اتفاقية التجارة احلرة بني لبنان 
وتركيا، مؤكدا انها تؤمن مصلحة 
البلدين، كما انها ستنعكس ايجابا 
على مس����توى عيش الش����عبني. 
العالقة  ان  وشدد احلريري على 
بني اللبناني����ني يجب ان يحكمها 
احلوار، كما يجب أال يكون هناك 
اي جو من االحتقان باالضافة الى 
اهمية العمل من اجل ايجاد حلول 
داخلية للمشاكل. وقال ان الذين 
جرى اغتيالهم ليس����وا اشخاصا 
عادي����ني ولذلك فان كل ما يخص 
احملكمة الدولية والقرار االتهامي 

فانه شأن مجلس األمن وحده.
اما اردوغان فقد شدد على ايجاد 
حل لالزمة اللبنانية وعلى عمل ما 
يلزم لتحقيق ذلك، متحدثا عن بذل 
جهود في هذا االجتاه مجددا دعمه 
للحكومة اللبنانية كاشفا عن انه 
سيطرح هذه االمور مع الرئيس 

بشار االسد في وقت الحق.

إلى صيدا والناقورة

ومن مؤمت���ر احتاد املصارف 
العربي���ة الذي انعق���د في فندق 
فينيسيا انتقل احلريري واردوغان 
ال���ى مدينة صي���دا حيث افتتح 
رئي���س احلكومة التركية املركز 
الطبي التركي ملعاجلة احلروق، 
بعدئذ تفقد الوحدة التركية في 
الق���وات الدولية ف���ي الناقورة 
ثم عاد ال���ى بيروت حيث التقى 
احزاب املعارضة في آخر محطات 
زيارته اللبنانية التي استغرقت 

يومني.

مؤكدا أن تركيا »لن تس����كت إذا 
هاجمت إسرائيل من جديد لبنان 

أو غزة«.
واعتبر ان����ه »اذا كانت هناك 
س����يادة للحق فسيكون للفلوس 

البحر االبيض املتوس����ط وتقتل 
تسعة مواطنني من االتراك كانوا 
في طريقه����م الى غ����زة وبعدها 
تطلب منا ان نسكت، فلن نسكت 
وسنقول احلق ونكون مع احلق«، 

املدارس واملستش����فيات وبعدها 
تطلب منا ان نسكت، وتستخدم 
احدث االسلحة وتدخل غزة وتقتل 
االطف����ال وبعد ذلك تطلب منا ان 
نسكت، انت تقوم بالقرصنة في 

واآلن يتعانق اخواننا فيما بينهم، 
وهناك تبادل للزيارات باالضافة 
الى ان رجال االعمال يستطيعون 
البلدين بكل راحة«،  الى  الذهاب 
وسأل: »ملاذا ال نؤسس بني بلداننا 
شيئا شبيها بالشينغني بني دول 
االحتاد االوروبي؟ فنحن ال نفهم 
ملاذا اخلوف من ذلك؟ فهدفنا الوحيد 
الس����الم واالستقرار  في املنطقة 
والرفاهية، نحن كتركيا نقول صفر 

مشكل مع دول اجلوار«.
وتابع: »ال ش����ك اننا ننش����ئ 
التعاون االس����تراتيجي  مجلس 
مع سورية والعراق وسنؤسس 
مجلس التعاون الرباعي، وال شيء 
اكثر طبيعية من هذا، وبدأنا بآلية 
احلوار االستراتيجي مع جامعة 
التعاون  العربية ومجلس  الدول 
اخلليجي، اذا كان االستقرار واالمن 
والرفاهية موجودة فالكل يستفيد 

من ذلك«.
واضاف ملمحا الى ان اسرائيل 
»تقتل االطف����ال في لبنان وتهدم 

بيروت ـ عمر حبنجر
يوم تركي آخر وأخير في لبنان، 
امضاه رئيس الوزراء التركي رجب 
طي����ب اردوغان بني مؤمتر احتاد 
املص����ارف العربية ف����ي بيروت 
وتدشني مستشفى احلروف التركي 
في صيدا، ومع الوحدة العسكرية 
التركية العاملة مع القوات الدولية 
في الناقورة احلدودية مع اسرائيل 

في اجلنوب.
وحتدث اردوغان في املناسبات 
الثالث، لكن لم يطلق اي مبادرة 
باجتاه االزمة امن����ا اكتفى بابداء 
االس����تعداد للمس����اعدة، مطمئنا 
اللبنانيني وبحزم بأنه لن يسمح 
للفتنة بالدخول الى لبنان، بيد انه 
شدد على اهمية احلوار وعالقات 
دول اجل����وار ورد عليه الرئيس 
احلريري »املرتاح للتنسيق التركي 
� الس����وري« بالق����ول: الفتنة لن 
حتصل، وال احد يستطيع جرنا 

اليها.

التشبه باالتحاد األوروبي

وفي الشق السياسي من كلمته 
في افتتاح مؤمتر احتاد املصارف 
رأى رئي����س وزراء تركي����ا ان 
»اجلغرافيا الواسعة جتعل الناس 
يتكلمون لغات مختلفة، اال ان اللغة 
واحدة والثقافة واحدة«، مضيفا: 
»شكلنا التاريخ مع بعضنا في هذه 
االرض وسنشكل املستقبل معا، 
واملثل التركي يقول ال تأخذ بيتا 
بل خذ جارا، وهناك مثل عربي في 
هذا املعنى »اجلار قبل الدار«، كما 
التركي  استشهد باقوال للشاعر 
ج����الل الدين الرومي والش����اعر 

اللبناني جبران خليل جبران.
اردوغ����ان: »نحن نأتي  وقال 
من ثقاف����ة حولنا فيه����ا اجليرة 
الى عالقة اخوية، فقد تش����اركنا 
االحزان واالقدار وسنتشارك في 
الرفاهية واالنسانية ايضا«، وتابع: 
»نحن رفعنا التأش����يرات مع كل 
من سورية ولبنان واالردن، ولم 
يكن لنا اي ضرر من ذلك، نحن لم 
نرفع التأشيرات بل رفعنا احلسرة 
بني ش����عبينا منذ مئات السنني، 

واصلوا إضرابهم احتجاجًا على خطة حصر النفقات وإلغاء عدد من الوظائف

صحافيو إذاعة الشرق يلوحون بالتظاهر أمام منزل نازك الحريري 
باريس � أ.ف.پ: أصدر الصحافيون املضربون في القسم 
العربي من إذاعة الشرق في باريس احتجاجا على خطة حلصر 
النفقات تقضي بإلغاء عدد من الوظائف، بيانا أكدوا فيه غياب 
نشرات األخبار من اإلذاعة بشكل شبه كلي واعتبروا خطة 

تخفيض النفقات »ظاملة الى أقصى احلدود«.
وفي تصريح مكتوب لفرانس برس أكد مدير اإلذاعة فؤاد 
نعيم ان خطة »إعادة هيكلة« إذاعة الش����رق تقضي بإلغاء 
17 وظيفة في قسم التحرير وال تنص على صرف املوظفني 
وإمنا على إنهاء العقود بصورة طوعية مع دفع تعويضات 

تتجاوز ما ينص عليه القانون الفرنسي.

ولكن املوظفني أش����اروا في بيانهم ال����ى ان اخلطة »وان 
نصت على التخلي الطوعي ع����ن الوظيفة في مرحلة أولى 
فستش����كل في املرحلة الثانية خط����ة صرف إجبارية تضع 
عش����رات العائالت على قارعة الطري����ق من دون أي ضمان 

بإيجاد عمل بديل«.
وقال املضربون انهم سيلجأون الى االعتصام أمام منزل 
السيدة احلريري في باريس في غياب احلوار داخل املؤسسة، 
عل����ى غرار االعتصام الذي جمع ف����ي 7 نوفمبر حوالي 200 
ش����خص، كما ينوي احملتجون عقد مؤمترين صحافيني في 

باريس وبيروت لشرح قضيتهم.

)محمود الطويل(رئيس وزارء تركيا رجب طيب أردوغان والرئيس سعد احلريري خالل افتتاح املشفى التركي التخصصي في صيدا بحضور الرئيس فؤاد السنيورة والوزير بهية احلريري وعدد من املسؤولني


